Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області
Система обліку публічної інформації
2017 рік

№ документа

1/0/7-17

2/0/7-17

3/0/7-17

Дата
реєстрації

Вид
документа

05.01.2017 11:29:34
Наказ

Найменування
відповідального
підрозділу

Короткий зміт

про визначення земельних ділянок для
Відділ землеустрою надання учасникам АТО та членам їх
та охорони земель сімей

05.01.2017 11:32:15
Наказ

Сектор
інформаційних
технологій та
захисту інформації

Про затвердження Положення про
службу захисту інформації в
інформаціїіно-телекомунікаційних
(автоматизованих) системах
Держгеокадастру

05.01.2017 14:22:11
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень Державних
кадастрових реєстраторів

4/0/7-17

10.01.2017 11:33:47
Наказ

5/0/7-17

12.01.2017 11:36:13
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

Про внесення змін до наказу
Держгеокадастру від 01.03.2016 № 73

про визначення відповідальної посадової
особи з питань доступу до Державного
земельного каастру
про затвердження положення про
Управління з контролю за використанням
та охороною земель

12.01.2017 12:43:10
Наказ

Сектор кадрової
політики

7/0/7-17

17.01.2017 15:02:59
Наказ

Сектор
інформаційних
технологій та
захисту інформації

щодо застосування електронного
цифрового підпису

8/0/7-17

19.01.2017 9:54:52
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

9/0/7-17

20.01.2017 17:13:00
Наказ

Відділ державної
експертизи

про погодження меж

6/0/7-17

10/0/7-17

24.01.2017 12:01:18
Наказ

Управління
персоналом

про введення в дію штатного розпису
Головного управління Держгеокадастру
уВІнницькій області

11/0/7-17

24.01.2017 18:02:13
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

12/0/7-17

25.01.2017 16:28:27
Наказ

Юридичне
управління

про здійснення державного контролю за
дотриманням земельного законодавства,
використанням та охороною земель усіх
категорій і форм власності

13/0/7-17

25.01.2017 18:05:57
Наказ

Фінансове
управління

про утворення комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати

27.01.2017 15:10:54
Наказ

Сектор звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації

про визначення відповідальних осіб за
роботу з державною установою
"Урядовий контактний центр"

15/0/7-17

27.01.2017 17:33:53
Наказ

Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

про внесення змін до затвердження
складу тендерного комітету, положення
про тендерний комітет та порядок
здійснення допорогових закупівель

16/0/7-17

27.01.2017 18:17:25
Наказ

Юридичне
управління

про затвердження орієнтовного плану
роботи

17/0/7-17

30.01.2017 14:35:15
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

18/0/7-17

30.01.2017 18:42:05
Наказ

Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

про фактичне місце розташування
структурних підрозділів Головного
управління

19/0/7-17

31.01.2017 15:42:43
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу

20/0/7-17

02.02.2017 10:31:23
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

21/0/7-17

03.02.2017 12:02:38
Наказ

Юридичне
управління

Щодо видачі спеціальних дозволів на
зняття та перенесення грунтового
покриву земельних ділянок

14/0/7-17

22/0/7-17

23/0/7-17

24/0/7-17

03.02.2017 17:16:06
Наказ

Відділ державної
експертизи

09.02.2017 15:46:08
Наказ

Відділ
документального,
господарського та
організаційного
забезпечення

09.02.2017 15:49:20
Наказ

про внесення змін до наказу

про створення комісії та річну перевірку
наявності документів з грифом "Для
сулжбового користування"

про визначення земельних ділянок для
Відділ землеустрою надання учасникам АТО та членам їх
та охорони земель сімей

09.02.2017 15:57:28
Наказ

Сектор
інформаційних
технологій та
захисту інформації

про внесення змін до наказу щодо
застосування електронного цифрового
підпису

26/0/7-17

09.02.2017 16:39:47
Наказ

Відділ
документального,
господарського та
організаційного
забезпечення

про організацію роботи з документами,
що містять службову інформацію

27/0/7-17

13.02.2017 16:39:35
Наказ

Юридичне
управління

Щодо перевірки дотримання ви.мог
земельного законодавства ТОВ
«Ситковецьке»

28/0/7-17

13.02.2017 16:43:11
Наказ

Юридичне
управління

Щодо перевірки дотримання ви.мог
земельного законодавства ПрАТ
«Зернопродукт МХП».

29/0/7-17

16.02.2017 14:30:29
Наказ

Сектор кадрової
політики

про затвердження графіку відпусток
працівників ГУ

30/0/7-17

17.02.2017 9:15:23
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

31/0/7-17

20.02.2017 18:22:17
Наказ

Сектор звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації

Про затвердження графіків щодо
проведення особистого прийому
громадян головними управліннями
Держгеокадастру в областях, м. Києві

32/0/7-17

21.02.2017 8:58:38
Наказ

Сектор кадрової
політики

Стосовно формування відділів

21.02.2017 9:00:58
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про проведенянн стажування

25/0/7-17

33/0/7-17

21.02.2017 17:31:55
Наказ

Сектор кадрової
політики

про введення в дію Правил внутрішнього
службового розпорядку для працівників
Головног оуправління Держгеокадастру у
ВІнницькій області

35/0/7-17

22.02.2017 14:56:05
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

36/0/7-17

22.02.2017 15:10:22
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

втрата чинності наказу від 22.01.2016 р.
№4

37/0/7-17

22.02.2017 15:41:47
Наказ

Сектор запобігання
про дотриання вимог антикорупційного
та виявлення
законодавства
корупції

38/0/7-17

23.02.2017 9:41:05
Наказ

Сектор запобігання про внесення змін до наказу щодо
та виявлення
застосування електронного цифрового
корупції
підпису

39/0/7-17

27.02.2017 9:15:22
Наказ

Сектор кадрової
політики

про перенесення робочих днів у 2017
році

40/0/7-17

27.02.2017 14:24:30
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

41/0/7-17

28.02.2017 11:14:23
Наказ

Управління
персоналом

про введенню в дію до штатного розпису

01.03.2017 9:22:21
Наказ

Відділ
документального,
господарського та
організаційного
забезпечення

про внесення змін до Інструкції з
діловодства у Головному управління
Держгеокадастру у Вінницькій області

01.03.2017 9:26:29
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про деякі питанян організації діловодства

44/0/7-17

01.03.2017 9:36:08
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про внесення змін до наказу Головного
управління від 19.06.2015 №23

45/0/7-17

03.03.2017 10:22:07
Наказ

Головний спеціаліст
внутрішнього
про проведення аудиту ефективності
аудиту

34/0/7-17

42/0/7-17

43/0/7-17

46/0/7-17

03.03.2017 17:13:39
Наказ

Сектор запобігання
та виявлення
про зміни у складі конкурсної комісії
корупції
про визначення земельних ділянок для
Відділ землеустрою надання учасникам АТОта членам їх
та охорони земель сімей

47/0/7-17

07.03.2017 10:05:17
Наказ

48/0/7-17

10.03.2017 10:30:21
Наказ

Управління
персоналом

про нагородження працівників до Дня
землевпорядника України

49/0/7-17

10.03.2017 10:30:28
Наказ

Управління
персоналом

про преміювання нагороджених
працівників до Дня землевпорядника
України

10.03.2017 17:06:02
Наказ

Сектор звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації

про внесення змін до наказу від
20.02.2017 року № 31

51/0/7-17

14.03.2017 17:04:56
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

52/0/7-17

14.03.2017 18:09:13
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

пр оанулювання результатів земельних
торгів з продажу права оренди на
земельні торги СГ призначення

53/0/7-17

16.03.2017 16:36:13
Наказ

Сектор запобігання
про призначення особи, відповідальної
та виявлення
за ведення військового обліку
корупції

17.03.2017 14:09:32
Наказ

про внесення змін до наказу Головного
Головний спеціаліст
управління від 15.06.2016 №46 (зі
внутрішнього
змінами внесеними наказами наказом від
аудиту
21.10.2016 №90)

55/0/7-17

17.03.2017 14:18:52
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про введення в дію рішень колегії від
13.03.2017

56/0/7-17

17.03.2017 16:54:28
Наказ

Управління
персоналом

про затвердження положень про
структурні підрозділи Головного
управління

20.03.2017 10:37:52
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

50/0/7-17

54/0/7-17

57/0/7-17

58/0/7-17

28.03.2017 9:32:42
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

59/0/7-17

29.03.2017 14:06:21
Наказ

Юридичне
управління

про призначення відповідальної особи

30.03.2017 9:50:09
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

31.03.2017 16:52:15
Наказ

Відділ
документального,
господарського та
організаційного
забезпечення

Про деякі питання організації
діловодства

31.03.2017 18:01:20
Наказ

Управління з
контролю за
використанням та
охороною земель

про затвердження орієнтовного плану
робіт

60/0/7-17

61/0/7-17

62/0/7-17

63/0/7-17

06.04.2017 10:30:07
Наказ

про передачу документів територіальних
органів ДЕржгеокадаструу районах та
містах

про визначення земельних ділянок для
Відділ землеустрою надання учасникам АТО та членам їх
та охорони земель сімей

07.04.2017 8:31:24
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про створення комісії по обстеженню
гідротехнічної протиерозійної споруди

65/0/7-17

10.04.2017 14:18:40
Наказ

Управління
персоналом

про виконання вимог техногенної
безпеки та призначення відповідальної
особи за техногенну безпеку та
цивільний захист

66/0/7-17

11.04.2017 8:32:42
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

64/0/7-17

67/0/7-17

12.04.2017 15:38:27
Наказ

68/0/7-17

12.04.2017 16:36:26
Наказ

69/0/7-17

12.04.2017 17:00:45
Наказ

Відділ роботи з
персоналом
територіальних
структурних
підрозділів
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про створення евакуаційної комісії

доповідна записка

Головний спеціаліст
внутрішнього
про проведення аудиту ефективності
аудиту

12.04.2017 17:37:51
Наказ

Фінансове
управління

про надання права підпису фінансових
документів

71/0/7-17

19.04.2017 12:10:57
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів з продажу права оренди на
земельні ділянки СГ призначення
державної власності

72/0/7-17

19.04.2017 14:05:03
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади державної служби

73/0/7-17

24.04.2017 11:10:38
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади державної служби

74/0/7-17

24.04.2017 11:12:46
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

75/0/7-17

26.04.2017 15:41:10
Наказ

Сектор
інформаційних
технологій та
захисту інформації

про розгортання, проведення попередніх
випробувань та дослідної експлуатації
КСЗІ РМ АС ДЗК

76/0/7-17

04.05.2017 14:03:45
Наказ

Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

про надання згоди на списання
кредитирської заборгованості, строк
позовної давності якої минув

77/0/7-17

05.05.2017 9:25:09
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

Щодо проведення стажування у сфері
земельних відносин

78/0/7-17

05.05.2017 10:06:13
Наказ

Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

про призначення відповідальних за
електрогосопдарство та електробезпеку

70/0/7-17

про визначення земельних ділянок для
Відділ землеустрою надання учасникам АТО та членам їх
та охорони земель сімей

79/0/7-17

05.05.2017 16:54:26
Наказ

80/0/7-17

15.05.2017 9:30:26
Наказ

Головний спеціаліст
внутрішнього
про проведення аудиту ефективності
аудиту

81/0/7-17

19.05.2017 8:52:22
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення змін до наказу від
21.12.201.5 року №76

82/0/7-17

19.05.2017 17:01:22
Наказ

Управління
персоналом

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної

83/0/7-17

24.05.2017 15:39:35
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок

84/0/7-17

25.05.2017 9:11:41
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантниї посад державної служби

85/0/7-17

25.05.2017 9:16:03
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

86/0/7-17

26.05.2017 9:44:06
Наказ

Сектор кадрової
політики

Про службове посвідчення працівника
Держгеокадастру

Управління
землеустрою та
охорони земель

контроль стосовно забезпечення
безумовного функціонування
Державного фонду документації із
землеустрою та керуючись статтями 32
та 33 ЗУ "Про землеустрій",
затвердженим постановою КМУ від

87/0/7-17

29.05.2017 17:25:18
Наказ

88/0/7-17

31.05.2017 8:46:35
Наказ

89/0/7-17

31.05.2017 14:06:54
Наказ

90/0/7-17

31.05.2017 14:46:22
Наказ

Відділ
інформаційного
забезпечення
державного
земельного
кадастру
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру
Сектор кадрової
політики

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

про покладанян повноважень
державного кадастрового реєстратора

про оголошення конкурсу

про визначення земельних ділянок для
Відділ землеустрою надання учасникам АТО та членам їх
та охорони земель сімей

91/0/7-17

31.05.2017 15:09:39
Наказ

92/0/7-17

02.06.2017 16:20:57
Наказ

Управління
персоналом

93/0/7-17

02.06.2017 17:30:04
Наказ

Головний спеціаліст
внутрішнього
про проведення аудиту ефективності
аудиту

про закриття дисциплінарного
провадження

94/0/7-17

07.06.2017 16:23:20
Наказ

95/0/7-17

07.06.2017 16:27:31
Наказ

96/0/7-17

07.06.2017 16:30:12
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора
про розподіл обов'язків між начальником,
першим заступником та заступниками
начальника Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області

97/0/7-17

07.06.2017 18:02:39
Наказ

Юридичне
управління

98/0/7-17

13.06.2017 10:23:47
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

99/0/7-17

14.06.2017 9:17:50
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

100/0/7-17

14.06.2017 Наказ

Сектор контролю

про призначення відповідальних осіб

101/0/7-17

21.06.2017 Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

102/0/7-17

21.06.2017 Наказ

Управління
землеустрою та
охорони земель

про окремі питання розпорядженнями
землями СГ призначення державної
власності

103/0/7-17

26.06.2017 8:35:26
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

104/0/7-17

27.06.2017 10:54:06
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

105/0/7-17

29.06.2017 17:10:31
Наказ

Головний спеціаліст
про затвердження плану заходів
внутрішнього
Головного управління
аудиту

106/0/7-17

04.07.2017 9:30:45
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

107/0/7-17

05.07.2017 9:18:26
Наказ

Управління
землеустрою та
охорони земель

Терміново надати інформацію про
зарезервовані земельні ділянки для
передачі у власність учасникам АТО

108/0/7-17

06.07.2017 17:46:03
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання земельних торгів

109/0/7-17

10.07.2017 11:53:29
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

110/0/7-17

10.07.2017 13:55:04
Наказ

Сектор кадрової
політики

про перевірку ведення Державного
земельного кадастру

111/0/7-17

10.07.2017 13:59:03
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

11.07.2017 17:16:18
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

113/0/7-17

14.07.2017 15:37:13
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

114/0/7-17

17.07.2017 10:39:52
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про внесення змін до складу тендерного
комітету

115/0/7-17

18.07.2017 8:56:58
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів з продажу права оренди на
земельні ділянки СГ призначення
державної власності

116/0/7-17

20.07.2017 18:25:49
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

21.07.2017 16:30:55
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

112/0/7-17

117/0/7-17

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

118/0/7-17

24.07.2017 15:25:14
Наказ

119/0/7-17

24.07.2017 16:05:07
Наказ

120/0/7-17

27.07.2017 10:59:53
Наказ

Сектор кадрової
політики

про перевірку законності внесення змін
до відомостей Державного земельного
кадастру

121/0/7-17

28.07.2017 10:30:07
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реэстратора

122/0/7-17

02.08.2017 15:07:10
Наказ

Сектор кадрової
політики

про затвердження нового складу
конкурсної комісії

123/0/7-17

03.08.2017 19:29:31
Наказ

Управління
землеустрою та
охорони земель

про визначення земельних ділянок для
надання учасникам АТО та членам їх
сімей

124/0/7-17

07.08.2017 18:54:39
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

125/0/7-17

10.08.2017 17:14:41
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

Про внесення змін до наказу
Держгеокадастру від 01.03.2016 № 73

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру
Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

про проведення стажування

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

126/0/7-17

16.08.2017 17:01:24
Наказ

127/0/7-17

18.08.2017 11:51:30
Наказ

128/0/7-17

22.08.2017 9:57:23
Наказ

Сектор запобігання про затвердження порядку організації
та виявлення
роботи із повідомленнями про корупцію,
корупції
внесеними викривачами

23.08.2017 9:49:36
Наказ

Відділ здійснення
державного
контролю за
додержанням
земельного
законодавства та

129/0/7-17

про проведення стажування

про затвердження орієнтовного плану
робіт

28.08.2017 9:12:22
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

131/0/7-17

28.08.2017 15:56:34
Наказ

Відділ державної
реєстрації об’єктів
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

132/0/7-17

28.08.2017 16:17:32
Наказ

Управління
персоналом

про відкриття дисциплінарного
провадження

133/0/7-17

30.08.2017 10:01:14
Наказ

Головний спеціаліст
про проведення позапланового
внутрішнього
внутрішнього аудиту
аудиту

134/0/7-17

30.08.2017 10:03:03
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про перевірку роботи відділу у
Ямпільському районі

135/0/7-17

31.08.2017 8:39:09
Наказ

Управління
персоналом

про введення в дію змін до штатного
розпису

130/0/7-17

136/0/7-17

31.08.2017 10:09:09
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності до переліку права
оренди на які може бути реалізовано на
земельних торгах

137/0/7-17

01.09.2017 13:52:37
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів

138/0/7-17

01.09.2017 13:56:46
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів

139/0/7-17

01.09.2017 13:58:06
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів

04.09.2017 13:57:30
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про перевірку роботи відділу у
Козятинському районі

04.09.2017 13:59:34
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про перевірку роботи відділу у
Калинівському районі міжрайонного
управління у Калинівському та
Липовецькому районах

140/0/7-17

141/0/7-17

про внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності до переліку права
оренди на які може бути реалізовано на
земельних торгах
про визначення відповідальних осіб за
координацію роботи працівників, які
здійснюють розгляд та погодження
проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

07.09.2017 14:28:59
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

143/0/7-17

07.09.2017 15:07:42
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

144/0/7-17

07.09.2017 16:52:46
Наказ

Сектор кадрової
політики

145/0/7-17

08.09.2017 8:26:39
Наказ

Відділ
розпорядження
для визначення земельних ділянок для
землями
надання учасникам антитерористичної
сільськогосподарськ операції та членам їх сімей
ого призначення

146/0/7-17

11.09.2017 14:10:15
Наказ

Управління
персоналом

147/0/7-17

13.09.2017 12:16:04
Наказ

Головний спеціаліст
внутрішнього
про проведення аудиту ефективності
аудиту

148/0/7-17

14.09.2017 8:56:41
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про безпеку експлуатації газових
приладів

149/0/7-17

18.09.2017 16:32:51
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

150/0/7-17

18.09.2017 17:25:39
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про внесення змін до складу тендерного
комітету

151/0/7-17

18.09.2017 18:10:23
Наказ

Управління
персоналом

про відкриття дисциплінарного
провадження

152/0/7-17

18.09.2017 18:21:26
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

153/0/7-17

20.09.2017 12:07:24
Наказ

Управління
персоналом

142/0/7-17

про відкриття дисциплінарного
провадження

про відкриття дисциплінарного
провадження

про внесення змін до наказу ГУ від
19.06.2015 №23

про притягнення до дисциплінарної
відповідальності

20.09.2017 12:11:53
Наказ

Управління
персоналом

155/0/7-17

21.09.2017 8:56:29
Наказ

Управління
землеустрою та
охорони земель

156/0/7-17

21.09.2017 18:52:54
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів

22.09.2017 14:14:54
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

Про затвердження типових
Інформаційних та Технологічних карток
адміністративних послуг, які надаються
територіальними органами
Держгеокадастру

22.09.2017 16:54:08
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

26.09.2017 9:16:56
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

26.09.2017 9:21:23
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

26.09.2017 10:14:30
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень

26.09.2017 15:43:41
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

27.09.2017 10:27:15
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

27.09.2017 11:31:19
Наказ

Сектор
інформаційних
технологій та
захисту інформації

про внесення змін до наказу від 28 квітня
2013 року №45

27.09.2017 11:33:18
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

154/0/7-17

157/0/7-17

158/0/7-17

159/0/7-17

160/0/7-17

161/0/7-17

162/0/7-17

163/0/7-17

164/0/7-17

165/0/7-17

про закриття дисциплінарного
провадження

про окремі питання розпорядження
землями СГ призначення державної
власності

про введення в дію рішень колегії від
22.09.2017

166/0/7-17

27.09.2017 15:02:57
Наказ

Управління
персоналом

про оголошення конкурсу

167/0/7-17

28.09.2017 16:14:34
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про призначення відповідальних за
безпеку експлуатації газових приладів

168/0/7-17

29.09.2017 16:03:10
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності до переліку права
оренди на які може бути реалізовано на
земельних торгах

169/0/7-17

02.10.2017 17:41:49
Наказ

Юридичне
управління

Про затвердження плану заходів щодо
участі у проведенні у 2017 році
Всеукраїнського тижня права

170/0/7-17

02.10.2017 17:54:00
Наказ

Управління
персоналом

про внесення змін до наказу Головного
управління

171/0/7-17

05.10.2017 17:16:30
Наказ

Управління
землеустрою та
охорони земель

надавати актуалізовану інформацію
станом на 01 число звітного місяця про
зарезервовані земельні ділянки для
передачі у власність учасникам
антитерористичної операції

172/0/7-17

06.10.2017 17:06:45
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

173/0/7-17

10.10.2017 8:48:12
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про анулювання результатів земельних
торгів

174/0/7-17

10.10.2017 9:19:37
Наказ

Сектор кадрової
політики

про оповіщення призовників

175/0/7-17

10.10.2017 14:04:19
Наказ

Управління
персоналом

про оголошення конкурсу

13.10.2017 12:05:26
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

17.10.2017 14:43:58
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

176/0/7-17

177/0/7-17

про внесення змін до наказу від
31.08.2017 року № 136

178/0/7-17

19.10.2017 13:58:10
Наказ

Управління
персоналом

про відкриття дисциплінарного
провадження

179/0/7-17

30.10.2017 15:21:45
Наказ

Управління
персоналом

про зміни у складі конкурсної комісії

180/0/7-17

02.11.2017 9:53:11
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про надання права підпису фінансових
документів

181/0/7-17

03.11.2017 11:00:10
Наказ

Управління
персоналом

про скасування наказів Головного
управління

182/0/7-17

03.11.2017 16:45:02
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про скасування висновку державної
експертизи землевпорядної документації

183/0/7-17

03.11.2017 17:09:05
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

184/0/7-17

06.11.2017 14:15:48
Наказ

Управління
персоналом

про створення дисциплінарної комісії ГУ
Держгеокадастру у Вінницькій області

185/0/7-17

07.11.2017 8:36:55
Наказ

Управління
персоналом

про оголошення конкурсу

07.11.2017 10:53:54
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про покладання повноважень
державного кадастрового реєстратора

14.11.2017 11:31:41
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

186/0/7-17

187/0/7-17

188/0/7-17

14.11.2017 16:16:05
Наказ

189/0/7-17

16.11.2017 12:04:56
Наказ

Відділ організації,
планування та
аналізу
інспекторської
діяльності
Відділ
розпорядження
землями
сільськогосподарськ
ого призначення

про призначення відповідальної особи

про визначення земельних ділянок для
надання учасникам АТО та членам їх
сімей

190/0/7-17

16.11.2017 14:44:50
Наказ

Головний спеціаліст Про утворення аудиторської групи для
внутрішнього
проведення планового аудиту
аудиту
відповідності

191/0/7-17

17.11.2017 10:54:46
Наказ

Управління
персоналом
Відділ
інформаційного
забезпечення
державного
земельного
кадастру
Управління
державного
земельного
кадастру

про оголошення конкурсу на зміщення
вакантних посад державної служби

про затвердження Інформаційних та
Технологічних карток адміністративних
послуг

192/0/7-17

17.11.2017 15:14:24
Наказ

193/0/7-17

20.11.2017 9:25:58
Наказ

194/0/7-17

21.11.2017 16:23:30
Наказ

Управління
персоналом

про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад державної служби

22.11.2017 9:30:17
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

про внесення змін до наказу Головного
управління від 19.06.2015 № 24

196/0/7-17

23.11.2017 9:12:24
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ
призначення державної власності до
переліку права оренди на які може бути
реалізовано на земельних торгах

197/0/7-17

23.11.2017 10:02:13
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення змін до наказу від
31.08.2017 року №136

198/0/7-17

23.11.2017 10:26:31
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про внесення змін до комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної
плати

29.11.2017 10:02:08
Наказ

Відділ ринку та
оцінки земель

про внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності до переліку права
оренди на які не може бути реалізовано
на земельних ділянках

04.12.2017 15:54:24
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

08.12.2017 14:26:07
Наказ

Відділ організації,
планування та
аналізу
інспекторської
діяльності

про затвердження орієнтовного плану
роботи

195/0/7-17

199/0/7-17

200/0/7-17

201/0/7-17

про проведення стажування

12.12.2017 15:38:21
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

12.12.2017 15:40:39
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

204/0/7-17

12.12.2017 15:42:54
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведння стажування

205/0/7-17

12.12.2017 16:00:55
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про внесення змін до складу тендерного
комітету

206/0/7-17

12.12.2017 16:09:40
Наказ

Управління
державного
земельного
кадастру

про проведення стажування

207/0/7-17

12.12.2017 17:03:01
Наказ

Головний спеціаліст про утворення аудиторської групи для
внутрішнього
проведення планового аудиту
аудиту
ефективності

208/0/7-17

13.12.2017 17:48:28
Наказ

Відділ державної
експертизи

про проведення вибіркової державної
експертизи землевпорядної документації

209/0/7-17

13.12.2017 17:48:48
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про надання права підпису фінансових
документів

210/0/7-17

13.12.2017 19:10:18
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про внесення змін до складу тендерного
комітету

202/0/7-17

203/0/7-17

211/0/7-17

18.12.2017 10:26:09
Наказ

Сектор кадрової
політики

про затвердження Плану-графіку
підвищення кваліфікації державних
службовців Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області у
2018 році

212/0/7-17

19.12.2017 8:43:51
Наказ

Управління
персоналом

про оголошення на заміщення вакантних
посад державної служби

213/0/7-17

19.12.2017 10:11:56
Наказ

Сектор запобігання
про уповноваження на прийняття
та виявлення
земельної ділянки
корупції

214/0/7-17

20.12.2017 15:43:28
Наказ

Відділ
розпорядження
про визначення земельних ділянок для
землями
надання учасникам антитерористичної
сільськогосподарськ операції та членам їх сімей
ого призначення

215/0/7-17

21.12.2017 11:32:42
Наказ

Управління
персоналом

про введення в дію змін до штатного
розпису у ГУ

216/0/7-17

28.12.2017 14:56:14
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про внесення змін до Положення про
облікову політику ГУ

217/0/7-17

28.12.2017 14:56:37
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про списання з обліку кредиторської
заборгованості, строк позовної давності
якої минув

218/0/7-17

29.12.2017 14:23:05
Наказ

Сектор
інформаційних
технологій та
захисту інформації

про введення в промислову
експлуатацію

219/0/7-17

29.12.2017 15:55:51
Наказ

Відділ планування
та закупівель

про затвердження Положення про
облікову політику ГУ

